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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD766

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Hazır Giyim Model Makineciliği

MODÜLÜN ADI Kapama Payı Dikimi

MODÜLÜN TANIMI

Giyim üretiminde kullanılan, tek sıra düğmeli kapama, patlı
kapama, çift sıra düğmeli kapama ve fermuarlı kapama payı
teknik çalışmaları ile ilgili uygulamaları içeren bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “ Makinede Düz Dikiş ” modülünü başarmış olmak

YETERLİLİK Kapama Payı Dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında kapama payı çalışmalarını
tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tek sıra düğmeli kapama payı çalışmalarını tekniğine
uygun olarak yapabileceksiniz.

2. Patlı kapama payı çalışmalarını tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

3. Çift sıra düğmeli kapama payı çalışmalarını tekniğine
uygun olarak yapabileceksiniz.

4. Fermuarlı kapama payı çalışmalarını tekniğine uygun
olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kesilmiş parçalar, tela, fermuar, düz sanayi dikiş makinesi,
ütü, iğne, toplu iğne

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Giysilerin rahatça giyilip çıkarılabilmesi için yapılan yırtmaçların temizlenmesinde
kapama payı kullanılır. Kapama payı, giysinin rahat giyilip çıkarılmasının yanı sıra süsleme
amacıyla da kullanılır.

Giysinin ana hatlarından biri olan kapama payının dikkatli ve özenli çalışılması
gerekmektedir. İyi seçilmiş ve iyi dikilmiş kapama payı modeli, giysinin kalitesini
artıracaktır.

Bu modülde; tek sıra düğmeli kapama payı, çift sıra düğmeli kapama payı, patlı
kapama payı ve fermuarlı kapama payı teknik çalışmalarını uygulayacaksınız. Uyguladığınız
kapama payı çalışmalarını gömlek, bluz, ceket, mont, yelek vb. giysilerin üretiminde
kullanabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FALİYETİ -1

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; tek
sıra düğmeli kapama çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Giysi üretiminde kullanılan tek sıra kapama paylarını çeşit ve şekillerini
araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TEK SIRA DÜĞMELİ KAPAMA PAYI
TEKNİK ÇALIŞMALARI

Giysiyi oluşturan parçaların birbiri üzerine veya uç uca getirilmesine kapama payı
denir. Giysilerde kullanımı rahatlatmak, modeli zengin kılmak veya süsleme amacıyla da
kapama payı kullanılır. Kapama payları giysinin ön ortasına, arka ortasına, omuz ve reglan
gibi hatlara uygulanmaktadır. Kapama payı kadın ve erkek giyiminde farklı yönlerde
çalışılmaktadır. Bayan giyimlerinde sağ beden, sol bedenin üstüne gelecek şekilde, erkek
giyiminde sol beden, sağ bedenin üzerine gelecek şekilde çalışılmaktadır. Üst giyimlerde
kapama malzemeleri olarak; düğme, çıt çıt, fermuar, birit, biye vb. kullanılır.

Kapama payı çalışmasını yapmak için ilk önce, kullanılacak düğme çapı ölçülür.
Kapama payının genişliği bir düğme çapı kadardır. Kıvırma payı kapama payının içe dönüş
payına denir. Düğme çapının iki katı + dikiş payı olarak hesaplanır.

Örnek:

Düğme çapı : 2cm
Kapama payı: 2cm
Kıvırma payı: Düğme çapı x 2 + 1 = 5cm olmalıdır.

Kapama payı çalışılırken tarz ne olursa olsun temel kural orta noktasının(ön ve arka
ortası) değişmemesidir; aksi takdirde giysinin duruşu değişir.

Bu faaliyette bedenin ön ortasına uygulanan kapama payı teknik çalışmaları
anlatılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Kendinden Dönen Tek Sıra Düğmeli Kapama Payı Dikim
İşlemleri

Tek sıra düğmeli kapama payında düğme, beden üzerinde tek sıra halinde veya tektir.
İlikler enine doğru açılır. Ceket, palto, bluz, elbise, önlük vb. giysilerde uygulanan
geleneksel kapama tarzıdır.

Şekil 1.1: Kendinden dönen tek sıra düğmeli
kapama payı çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşın tersinden kapama payına, tela
yapıştırınız.

 Kapama payının kenarına overlok çekiniz.

 Kumaşa uygun tela seçmeye
dikkat ediniz. Tela
gerekmiyorsa kullanmayınız.

 Kumaşın yüzünden overlok
çekerseniz daha güzel bir
görünüm elde edeceğinizi
unutmayınız.

 Kıvırma payını, yaka oyuntusu ve etek ucundaki
çıt yerlerinden, bedenin yüzüne doğru katlayınız.

 Kıvırma payının kenarından ön orta çıtına kadar
makine çekiniz.

 Etek ucunda kenarından kıvırma payının sonuna
kadar makine çekiniz.

 Dikiş payı miktarını ve kapama
payının genişliğini düzgün
ayarlamak için çizim şablonu
kullanabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön orta çıtına kadar çıtlatınız.
 Dikiş payını kademeli kesiniz.

 Dikiş payını, telalı yüze katlayarak kıvırma payını
giysinin tersine çeviriniz.

 Dikişten 1-2 mm yukarıda
çıtlatma işlemini bırakınız.

 Çıt atarken dikkat ediniz.

 Kıvırma payını ütüleyiniz.
 Diğer ön bedene de, aynı işlemi uygulayınız.

Not: Kapama payına uygulanan dikim işlemi, kullanılacak yaka tasarımına göre
değişebilir.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz kendinden dönen tek sıra düğmeli kapama
payı dikim çalışmasını kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Düğme çapına göre kapama ve kıvırma payını tekniğe uygun
doğru olarak verdiniz mi?

2 Kıvırma payına tela yapıştırdınız mı?

3 Kıvırma payının kenarına tekniğine uygun overlok çektiniz mi?

4
Yaka oyuntusu ve etek ucundaki kapama payı çıtlarını karşılıklı
tutarak kıvırma payını terse doğru katladınız mı?

5 Kapama payına ön orta çıtına kadar makine çektiniz mi?

6 Ön orta çıtını dikişe kadar tekniğine uygun çıtlattınız mı?

7 Kapama payındaki dikiş payını kademeli kestiniz mi?

8 Dikiş payını telalı yüze katlayarak içe çevirdiniz mi?

9 Tek sıra düğmeli kapama payını tekniğine uygun ütülediniz mi?

10 İlik yerlerini doğru işaretlediniz mi?

11 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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1.2. Parça Eklemeli Tek Sıra Düğmeli Kapama Payı Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Parça Listesi: Ön beden, klapa, klapa telası

 Tersi yüzü aynı olan
kumaşlarda yaka oyuntuları
birbirine bakacak şekilde
yerleştirmeye dikkat ediniz.

 Kumaşınıza uygun tela seçiniz.
Tela gerekmiyorsa
kullanmayınız.

 Klapanın tersine tela yapıştırınız.
 Klapa kenarına overlok çekiniz.

 Net bir görünüm için overloğu
kumaşın yüzünden çekmeyi
unutmayınız.

 Klapayı ön bedene, kumaşın yüzü yüze bakacak
şekilde yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kıvırma hattına ve yaka oyuntusunda ön orta
çıtına kadar makine çekiniz.

 Çıtı geçmemeye dikkat ediniz.

 Köşeyi üçgen, ön orta çıtını düz olarak çıtlatınız.
 Dikiş paylarını kademeli olarak kesiniz.

 Detaylara önem veriniz.

 Payları klapaya yatırarak bedenin tersine doğru
çevirip, ütüleyiniz.

 Yaka ucunun net çıkmasına
özen gösteriniz.
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 İşaret şablonunu klapaya yerleştirip, ilik yerlerini
işaretleyiniz.

 Ön orta işaretine dikkat ediniz.

 Diğer ön bedene de aynı işlemi uygulayınız.
 Bitmiş ütü ve kontrol yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz parça eklemeli tek sıra düğmeli kapama
payı dikim çalışmasını kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Öçütleri Evet Hayır

1 Klapa parçasının tersine tela yapıştırdınız mı?

2 Klapa parçasının kenarına overlok çektiniz mi?

3
Klapayı tekniğe uygun beden parçası ile yüz yüze yerleştirdiniz
mi?

4
Etek ucundan başlayıp ön orta çıtına kadar düzgün makine
çektiniz mi?

5 Köşeyi üçgen ve ön çıtını düz olarak çıtlatma yaptınız mı?

6 Klapayı bedenin tersine çevirdiniz mi?

7 Kapama payının bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

8 İlik yerlerini doğru işaretlediniz mi?

9 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FALİYETİ -2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında patlı
kapama çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Gömlek, bluz, elbise, ceket, kaban, manto vb. giysilerde kullanılan pat çeşit ve
şekillerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. PATLI KAPAMA TEKNİK ÇALIŞMALARI

Pat: Giysinin rahat giyilip çıkarılmasını sağlayan, süsleme amaçlı, kumaşın
kendisinden veya farklı bir kumaştan hazırlanan kapama payı tekniğidir.

Patlı giysilerde ilik, patın boyuna doğru açılır. Baylarda sol-sağ bedene, bayanlarda
sağ-sol bedenin üzerine kapanır.

 Pat çeşitleri

 Kendinden dönen pat

 Parça eklemeli pat

 Gizli pat

 Pat Dikiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Patın üst ve alt genişliklerinin eşit olmasına dikkat ediniz.

 Pat üst dikişlerinin dikiş ayarının düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Pat üst dikişinde iplik kopması, iplik bitmesi vb. durumlarda kaldığınız
yerden devam etmeyip dikişe en baştan başlayınız.

 Kumaşa uygun tela kullanınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Kendinden Dönen Pat Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Patı kıvırma payı çıtından kumaşın tersine
katlayınız.

 Ütü şablonu kullanarak kıvırma payını
katlayınız.

 Makine dikiş ayarınızı kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Ütü şablonu uygulamada çıtlara
dikkat ediniz.

 Güvenlik kurallarına uyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kıvırma payı çıtından katlanılan yere, 0,5
cm’den düz makine çekiniz.

 Kumaşın yüzünden makine çekiniz.

 Patın kıvırma hattına 0,5cm’den düz makine
çekiniz.

 Çıma-gaze ayağı kullanabilirsiniz.

 Pattaki makine dikişlerini ütüleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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 Patın bitmiş ütüsünü yapınız.
 İlik şablonu ile ilik yerlerini tespit ediniz.

 Patın sağ ve sol bedeni aynı şekilde
dikilebildiği gibi, düğme dikilecek
olan patı kumaşın tersine
döndürülerek de dikebilirsiniz.

 Gizli pat sol bedene bakınız.



16

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz kendinden dönen pat dikim çalışmasını
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Patı, kapama payı çıtından, kumaşın tersine katladınız mı?

2 Kıvırma payını düzgün ve genişlikleri eşit olarak katladınız mı?

3 Kapama payına 0,5cm’den makine çektiniz mi?

4 Kıvırma hattına makine çektiniz mi?

5 Makine dikişlerini ütülediniz mi?

6 Bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

7 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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2.2. Parça Eklemeli Pat Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bedende, ön ortasından içeri pat genişliğinin
½’si kadar giriniz +1cm dikiş payı dışa
doğru ilave ediniz. Pat parçası genişliği;2x
pat genişliği+1+1(dikiş payı)

 Dikiş paylarına dikkat ediniz.

 Pat parçasını, bedene yerleştiriniz (patın
yüzü, kumaşın tersine bakacak şekilde).

 1 cm’ den makine çekiniz.

 Kumaş ve model özelliğine göre, pat
parçasına tela yapıştırabilirsiniz.

 Pat parçasının orta çıtına gelecek şekilde,
ütü şablonunu yerleştiriniz.

 Detaylara önem veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Dikiş payını içe doğru kıvırarak ütüleyiniz.

 Kıvrılan kenara ve patın diğer kenarına çıma
çekiniz.

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.

 Kapama payının bitmiş ütüsünü yapınız.  Güvenlik kurallarına uyunuz.

 İlik şablonunu kapama payına yerleştirerek
ilik yerlerini işaretleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz parça eklemeli pat dikim çalışmasını
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütler Evet Hayır

1 Pat parçasını ölçülere uygun hazırladınız mı?

2 Pat parçasını ön ortasına tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?

3 Düzgün makine çektiniz mi?

4 Pat parçasını bedenin yüzüne doğru katlayarak ütülediniz mi?

5 Kıvrılan kenara ve patın diğer kenarına çıma çektiniz mi?

6 Bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

7 Pat parçasını ön ortasına tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?

8 Düzgün makine çektiniz mi?

9 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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2.3. Gizli Pat Dikim İşlemleri

Resim 2.1.

Gizli pat, asimetrik özelliktedir. Pat payları sağ ve sol bedende farklı olduğundan pat
dikim işlemleri farklıdır. Patlar, ayrı çalışılır. Pat payları kapandığı zaman düğmelerin
görünmediği pat şeklidir.

Resim 2.2:
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Sağ beden pat dikimi

 Patı, kapama payı çıtından, kumaşın tersine
katlayarak ütüleyiniz.

 Makine dikişinizi ayarlayınız.
 Detaylara önem veriniz.

 Patı, dış kenardaki ilk 2,8cm’lik pay çıtından
kumaşın tersine katlayarak ütüleyiniz.

 Çıtların üst üste gelmesine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Patın ortasından 3cm’lik pat dikişini çekiniz.

 Ütü ısısını kumaşınıza uygun
ayarlamayı unutmayınız.

 2,8cm’lik gizli pat payını, kapama payı kenarına
doğru ütüleyiniz.

 Patın 2 mm içeride kalan, alt pat üzerinde ilik
yerlerini işaretleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışmaya
özen gösteriniz.
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Sol beden pat dikimi

 Dikiş payını kumaşın tersine doğru katlayarak
ütüleyiniz.

 Kıvırma payı çıtına ütü şablonunu yerleştirip
ütüleyiniz.

 Ütü şablonunu yerleştirirken
yaka ve etek ucundaki çıtlara
tam gelmesine dikkat ediniz.

 Ütülerken çıtların kaymamasına
dikkat ediniz.

 Katlanan kenara çıma çekiniz.

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.
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 Patın bitmiş ütüsünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz gizli pat dikim çalışmasını kendiniz ya da
arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Sağ Beden
Patı kapama payı çıtından, kumaşın tersine ütülediniz mi?

2 2.8 cm’lik pay çıtından kumaşın tersine katlayarak ütülediniz mi?

3 3cm’lik pat dikişini çektiniz mi?

4
2.8 cm’lik gizli pat payını kapama payı kenarına doğru ütülediniz
mi?

5 2 mm içeride kalan alt pat üzerine ilik yerlerini işaretlediniz mi?

5
Sol Beden
1cm’lik dikiş payını kumaşın tersine katlayarak ütülediniz mi?

6 Kıvırma payını kumaşın tersine katlayarak ütülediniz mi?

7 Çıma çektiniz mi?

8 Ütüleyip, düğme yerlerini işaretlediniz mi?

10 Sağ ve sol bedenleri bir araya getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FALİYETİ -3

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında çift
sıra düğmeli kapama payı teknik çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Gömlek, mont, ceket, kaban, manto vb. giysilerde kullanılan pat çeşit ve
şekillerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇİFT SIRA DÜĞMELİ KAPAMA PAYI
TEKNİK ÇALIŞMALARI

Model özelliğine göre kapama payı normalden daha geniş olan ve çift sıra düğmeli
kapama payı tekniğidir. Düğme çapına bağlı kalmaksızın ön orta ile yan dikiş arasında
olabilen kapama payıdır.

Düğmeler, her iki bedende ön ortadan kruvaze payı kadar içeride paralel sıralanır.
Eğer ilikler, sağ bedene açılırsa sol bedende kruvaze payını tutacak ilik dışında ilik açılmaz.
İlikler, enine doğru açılır.

3.1. Kendinden Dönen Çift Sıra Düğmeli Kapama Payı (Kruvaze)
Dikim İşlemleri

Şekil 3.1: Kendinden dönen çift sıra düğmeli kapama payı

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1:
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kıvırma payına kumaşın tersinden tela
yapıştırınız.

 Kıvırma hattından başlayarak, ön orta çıtına
kadar makine çekiniz.

 Makinenin dikiş ayarını kontrol
etmeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön orta çıtını, dikişe kadar kesiniz.
 Dikiş payını azaltınız.

 Dikişte kesik olmaması için çıtı
dikişten 1mm yukarıda bitirmeye
dikkat ediniz.

 Makasın ucunu kullanınız.

 Kapama payını, bedenin tersine çevirerek
ütüleyiniz.

 Ütüleme işlemini, kumaşın
tersinden yapınız.
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 İşaret şablonu ile, ilik yerlerini işaretleyiniz.

 Şablon yerleştirmede ön orta
çıtlarını çakıştırınız.

 Sağ beden
 Sol beden
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz Kendinden Dönen çift sıra
düğmeli(kruvaze) kapama payı dikim çalışmasını kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek
değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Kıvırma payına tersinden tela yapıştırdınız mı?

2
Kıvırma hattından başlayarak ön orta çıtına kadar makine
çektiniz mi?

3 Ön orta çıtını dikişe kadar kestiniz mi?

4 Dikiş paylarını azaltınız mı?

5 Kıvırma payını, bedenin tersine çevirerek ütülediniz mi?

6 İşaret şablonu ile ilik yerlerini işaretlediniz mi?

7 Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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3.2. Parça Eklemeli Çift Sıra Düğmeli (Kruvaze) Kapama Payı
Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Klapaya parçasına tela yapıştırınız.  Kumaşa uygun tela seçmeye özen
gösteriniz.

 Klapa parçasının yüzü, bedenin yüzüne
bakacak şekilde, kıvırma hattına
yerleştiriniz.

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen
gösteriniz.

 Ön orta çıtından başlayarak etek ucuna kadar
makine çekiniz.

 Dikiş başlangıç ve bitişlerinde
pekiştirme yapmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön orta çıtını, dikişe kadar çıtlatınız.
 Köşeyi çıtlatınız.
 Dikiş paylarını kısaltınız.

 Dikişte kesik olmaması için, dikişten
1mm önce bırakmaya dikkat ediniz.

 Klapa parçasını, bedenin tersine çevirip
ütüleyiniz.

 Ütülemede ütü ısısına ve kumaşı
parlatmamaya dikkat ediniz.

 İşaret şablonu ile ilik yerlerini işaretleyiniz.  Kendinden dönen çift sıra düğmeli
kapama payına bakınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz parça eklemeli çift sıra düğmeli kapama
payı dikim çalışmasını kendiniz yada arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Klapaya tela yapıştırdınız mı?

2 Klapayı bedene tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?

3 Ön orta çıtından başlayarak etek ucuna kadar makine çektiniz mi?

4 Ön orta çıtını dikişe kadar çıtlattınız mı?

5 Köşe çıtlatmasını ve dikiş paylarını azaltma işlemini yaptınız mı?

6 Kıvırma payını bedenin tersine çevirip ütülediniz mi?

7 İşaret şablonu ile ilik yerlerini işaretlediniz mi?

8 Temiz ve özenli çalıştınız mı?

9 Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FALİYETİ -4

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında;
fermuarlı kapama payı teknik çalışmasını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Mont, ceket, kaban, yelek vb. giysilerde çalışılmış kapama paylarını inceleyerek,
işlem basamaklarını çözümleyerek, elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. FERMUARLI KAPAMA PAYI TEKNİK
ÇALIŞMALARI

4.1. Fermuarlı Kapama Payı Dikim İşlemleri

Resim 4.1: Fermuarlı kapama payı Resim 4.2: Fermuarlı kapama payı

Resim 4.3: Fermuarlı kapama payı

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Fermuarı, klapanın ön ortasına yerleştiriniz.
 Fermuarın başlangıç noktasını içe doğru

katlayınız.
 Fermuarı 0,5 cm’den yardımcı dikişle

tutturunuz( fermuar esas dikişinde kaymaması
için).

 Fermuarı klapaya yerleştirirken
yaka ve etek uçlarındaki çıtlara
dikkat ediniz.

 Klapayı, bedene ön ortalarını denk getirerek
yerleştiriniz.

 Klapa parçasını bedene çıt
işaretlerine dikkat ederek
yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Fermuarın dişlilerinin dibinden makine
çekiniz.

 Fermuar ayağı kullanınız.

 Detaylara önem veriniz.

 Klapayı bedenin tersine çeviriniz.
 Fermuarı ortada bırakarak ütüleyiniz.

 Fermuarın üstüne gaze veya çıma çekiniz(yaka
takılacak ise fermuara üst dikişi sonra yapınız).

 Yaka takıldıktan sonra modele
uygun olarak çıma-gaze de
kullanabilirsiniz.
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 Bitmiş ütüsünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz fermuarlı kapama payı dikim çalışmasını
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Fermuarı klapaya yardımcı dikiş ile tutturdunuz mu?

2 Fermuar başlangıç noktasını içe doğru katladınız mı?

3
Klapayı; ön bedene, ön ortaları denk gelecek şekilde
yerleştirdiniz mi?

4 Fermuarın dişlilerinin dibinden makine çektiniz mi?

5 Klapayı bedenin tersine çevirip ütülediniz mi?

6 Fermuara gaze çektiniz mi?

7 Kapama payının bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

8 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa modüle devam edebilirsiniz.



40

MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarıyla tamamladıysanız, öğretmeninizle
iletişim kurarak diğer modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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